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ÚVOD 

Zpráva přináší výsledky dotazníkového šetření „Povědomí o adaptaci na klimatickou 

změnu“. Základním cílem dotazníkového šetření byla analýza postojů stakeholderů ohledně 

adaptace na klimatickou změnu s přihlédnutím k dopadům na životní prostředí, biodiverzitu a 

dopad na společnost.  

Dotazníkové šetření připravila Oslo and Akershus University College of Applied 

Sciences ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a 

dalšími partnerskými organizacemi projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu 

v regionálních strategiích, v rámci jehož řešení je zpráva zpracována. Na doporučení norského 

partnera byla do dotazníku vložena část otázek zaměřených na možnosti MAS podílet se a 

činit rozhodnutí. 

Respondenty byli účastníci regionálních workshopů MAS, které se konaly po celé ČR 

v době od 26. 5. 2015 do 25. 6. 2015. Celkový počet respondentů je 158. Sběr dat proběhl 

formou vyplnění tištěných formulářů v úvodní části workshopů. Tištěná verze byla převedena 

do programu Excel. Výsledky byly exportovány do nástroje SPSS a statisticky vyhodnoceny. 

Kontaktní osoby: Erik Thorstersten, e-mail: Erik.Thorstensen@afi.hioa.no 

   Pavel Danihelka, e-mail: pavel.danihelka@vsb.cz 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠET ŘENÍ 

Sociodemografické charakteristiky 

Jakého jste pohlaví?  

  Četnost Procenta 
Muž 102 64,6 % 

Žena 56 35,4 % 

Celkem 158 100 % 

Kolik je Vám let? 

  Četnost Procenta 
20 až 25 let 7 4,4 % 

26 až 35 let 43 27,3 % 

36 až 45 let 55 34,8 % 

46 až 55 let 31 19,6 % 

56 až 65 let 18 11,4 % 

66 až 75 let 3 1,9 % 

Více než 75 let 1 0,6 % 

Celkem 158 100 % 

Pro účely dalšího vyhodnocení dat byly vzhledem k nízké frekvenci ve věkových kategoriích 
20 až 25, 66 až 75 a nad 75 let věkové intervaly změněny takto: 

  Četnost Procenta 
20 až 35 let 50 31,6 % 

36 až 45 let 55 34,9 % 

46 až 55 let 31 19,6 % 

56 let + 22 13,9 % 

Celkem 158 100 % 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

  Četnost Procenta 
Základní škola 2 1,3 % 

Střední škola 46 29,1 % 

Vyšší odborná škola 1 0,6 % 

Vysoká škola 109 69 % 

Celkem 158 100 % 
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Pro účely dalšího vyhodnocení dat byla klasifikace vzdělání upravena takto (z důvodu 
nízkého počtu osob, které uvedly jako své nejvyšší vzdělání střední školu anebo vyšší 
odbornou školu): 

  Četnost Procenta 
Střední škola 48 30,4 % 

Vysoká škola 110 69,6 % 

Celkem 158 100 % 

Kde bydlíte?  

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 1 0,6 % 

Samota 5 3,2 % 

Malá vesnice 43 27,2 % 

Větší vesnice 33 20,9 % 

Malé město 36 22,8 % 

Město 31 19,6 % 

Krajské město 8 5,1 % 

Hlavní město 1 0,6 % 

Celkem 158 100 % 

Pro účely dalšího vyhodnocení dat byla klasifikace typu sídla upravena takto: 

  Četnost Procenta 
Malá vesnice 48 30,4 % 

Větší vesnice 33 20,9 % 

Město 36 22,8 % 

Krajské město 40 25,3 % 

Celkem 157 99,4 % 

Bez odpovědi 1 0,6 % 
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V jakém kraji žijete? 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 1 0,6 % 

Jihočeský 14 8,9 % 

Jihomoravský 13 8,2 % 

Královehradecký 16 10,1 % 

Moravskoslezský 16 10,1 % 

Olomoucký 12 7,6 % 

Pardubický 13 8,2 % 

Polsko 1 0,6 % 

Praha - východ 1 0,6 % 

Středočeský 17 10,8 % 

Ústecký 18 11,4 % 

Vysočina 17 10,8 % 

Zlínský 19 12,1 % 

Celkem 158 100 % 

Jaký sektor zastupujete? 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 13 8,2 % 

Veřejný sektor 34 21,5 % 

Soukromý sektor 14 8,9 % 

Nevládní organizace 97 61,4 % 

Celkem 158 100 % 

 

Postoje, normy a hodnoty v závislosti na sociodemografických charakteristikách 

Vliv člověka na změnu klimatu způsobí, že průměrná globální teplota v následujících 
letech vzroste 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 1 0,6 % 

Silně souhlasím 40 25,3 % 

Souhlasím 60 38 % 

Ani souhlas, ani nesouhlas 50 31,6 % 

Nesouhlasím 5 3,2 % 

Silně nesouhlasím 2 1,3 % 

Celkem 158 100 % 
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Proces adaptace na klimatickou změnu bude mít v budoucnu pro moji obec vysokou 
důležitost 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 2 1,3 % 

Silně souhlasím 27 17,1 % 

Souhlasím 49 31 % 

Ani souhlas, ani nesouhlas 60 38 % 

Nesouhlasím 18 11,4 % 

Silně nesouhlasím 1 0,6 % 

Celkem 157 99,4 % 

Chyba formátování 1 0,6 % 

Prostřednictvím adaptace na klimatickou změnu lze budovat resilienci (odolnost) 
místních komunit 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 5 3,1 % 

Silně souhlasím 28 17,7 % 

Souhlasím 69 43,7 % 

Ani souhlas, ani nesouhlas 52 32,9 % 

Nesouhlasím 2 1,3 % 

Silně nesouhlasím 2 1,3 % 

Celkem 158 100 % 

Proces zmírňování klimatické změny vytvoří nová pracovní místa 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 5 3,2 % 

Silně souhlasím 17 10,7 % 

Souhlasím 46 29,1 % 

Ani souhlas, ani nesouhlas 61 38,6 % 

Nesouhlasím 27 17,1 % 

Silně nesouhlasím 2 1,3 % 

Celkem 158 100 % 

Život v mé obci budou stále více zatěžovat období sucha 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 1 0,6 % 

Silně souhlasím 35 22,2 % 

Souhlasím 65 41,1 % 

Ani souhlas, ani nesouhlas 35 22,2 % 

Nesouhlasím 19 12 % 

Silně nesouhlasím 3 1,9 % 
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Celkem 158 100 % 

Život v mé obci budou stále více ovlivňovat povodně 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 2 1,3 % 

Silně souhlasím 25 15,8 % 

Souhlasím 44 27,8 % 

Ani souhlas, ani nesouhlas 42 26,6 % 

Nesouhlasím 34 21,5 % 

Silně nesouhlasím 11 7 % 

Celkem 158 100 % 

Tradi ční česká zima během příštích let zmizí 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 1 0,6 % 

Silně souhlasím 30 19 % 

Souhlasím 71 44,9 % 

Ani souhlas, ani nesouhlas 39 24,7 % 

Nesouhlasím 15 9,5 % 

Silně nesouhlasím 2 1,3 % 

Celkem 158 100 % 

V udržitelné společnosti musí všechny budovy vyžadovat tak málo energie, jak jen to 
bude možné 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 3 1,9 % 

Silně souhlasím 66 41,8 % 

Souhlasím 70 44,3 % 

Ani souhlas, ani nesouhlas 16 10,1 % 

Nesouhlasím 2 1,3 % 

Silně nesouhlasím 1 0,6 % 

Celkem 158 100 % 

Pro zmírnění klimatické změny je důležité snížit spotřebu masa a mléčných produktů 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 4 2,5 % 

Silně souhlasím 17 10,8 % 

Souhlasím 26 16,5 % 

Ani souhlas, ani nesouhlas 52 32,8 % 

Nesouhlasím 42 26,6 % 

Silně nesouhlasím 17 10,8 % 

Celkem 158 100 % 
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Členské státy EU by se měly snažit o zákaz využívání fosilních paliv po roce 2050 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 5 3,2 % 

Velmi souhlasím 39 24,7 % 

Souhlasím 45 28,5 % 

Ani souhlas, ani nesouhlas 46 29,1 % 

Nesouhlasím 23 14,5 % 

Celkem 158 100 % 

Veřejné prostředky by neměly být investovány do projektů, které zvyšují spotřebu 
fosilních paliv 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 3 1,9 % 

Silně souhlasím 64 40,5 % 

Souhlasím 48 30,4 % 

Ani souhlas, ani nesouhlas 32 20,3 % 

Nesouhlasím 10 6,3 % 

Silně nesouhlasím 1 0,6 % 

Celkem 158 100 % 

Pořadí podle procent odpovědí respondentů „Silně souhlasím/souhlasím“ 

  Souhlasím / silně 
souhlasím 

V udržitelné společnosti musí všechny budovy vyžadovat tak 
málo energie, jak jen to bude možné 

86,1 % 

Veřejné prostředky by neměly být investovány do projektů, které 
zvyšují spotřebu fosilních paliv  

70,9 % 

Tradiční česká zima během příštích let zmizí 64 % 

Vliv člověka na změnu klimatu způsobí, že průměrná globální 
teplota v následujících letech vzroste 

63,3 % 

Život v mé obci budou stále více zatěžovat období sucha 63,3 % 
Prostřednictvím adaptace na klimatickou změnu lze budovat 
resilienci (odolnost) místních komunit 

61,4 % 

Členské státy EU by se měly snažit o zákaz využívání fosilních 
paliv po roce 2050  

53,1 % 

Proces adaptace na klimatickou změnu bude mít v budoucnu pro 
moji obec vysokou důležitost 

48,4 % 

Život v mé obci budou stále více ovlivňovat povodně  43,6 % 

Proces zmírňování klimatické změny vytvoří nová pracovní místa 39,8 % 

Pro zmírnění klimatické změny je důležité snížit spotřebu masa a 
mléčných produktů 

27,2 % 
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Některé názory a představy vyjádřené v odpovědích mají slabou negativní nebo 
pozitivní korelaci s etickými hodnotami. To je případ prohlášení "Pro zmírnění klimatické 
změny je důležité snížit spotřebu masa a mléčných produktů ". Zde je zřetelná korelace mezi 
podporou tohoto tvrzení a tendencí podporovat spravedlnost jako etickou zásadu ve spojení 
s adaptací na klimatickou změnu. Je zde také jasný rozdíl mezi odpověďmi jednotlivých 
pohlaví, kde 21,6% mužů a 37,5% žen souhlasilo s tím, že je potřeba snížit konzumaci 
hovězího a mléčných produktů.  

Pro zmírnění klimatické změny 
je důležité snížit spotřebu masa 
a mléčných produktů 

Jaké etické a morální principy by měly být 
zohledněny v rámci adaptace na klimatickou změnu - 
Spravedlnost mezi bohatými a chudými 

  Ano Ne 

Bez odpovědi 4,5 % 1,8 % 

Velmi souhlasím 22,7 % 6,1 % 

Souhlasím 27,3 % 12,3 % 

Ani souhlas, ani nesouhlas 18,2 % 38,6 % 

Nesouhlasím 20,5 % 28,9 % 

Rozhodně nesouhlasím 6,8 % 12,3 % 

Celkem 100 % 100 % 

V odpovědích na prohlášení "Život v mé obci budou více zatěžovat období sucha" lidé 
se sekundárním vzděláním toto tvrzení hodnotili nejvýše ve srovnání s odpověďmi lidí 
s vyšším vzděláním.  

Lidé, kteří žijí v městských oblastech, souhlasili s prohlášením "Život v mé obci 
budou stále ovlivňovat povodně“  více, nežli lidé žijící ve venkovských oblastech. 

Na jaké úrovni by měla být adaptace na klimatickou změnu řešena? 
Bez odpovědi 12 7,6 % 
Na principiální, obecné úrovni (strategie, koncepce, politiky) 64 40,5 % 
Na úrovni konkrétních opatření (místní akce v konkrétních místech) 82 51,9 % 

Pohled na to, na jaké úrovni by měla být adaptace diskutována, se mění s věkem. 
Mladí lidé věří, že mnohem více je potřeba diskutovat na lokální a konkrétní úrovni. Starší 
lidé naopak věří, že diskuze by měla probíhat na obecnější úrovni. Viz níže.  

Přizpůsobení se změně klimatu by mělo být 
projednáno (podle věku) 

20-35 36 - 45 46-55 56 + 

Na principiální, obecné úrovni (strategie, 
koncepce, politiky 

22,0% 43,6% 48,4% 63,6% 

Na úrovni konkrétních opatření (místní 
akce v konkrétních místech) 

74,0% 50,9% 38,7% 22,7% 

Tento faktor by měl být vzat v potaz jako centrální bod následné diskuze, jak se 
adaptovat na klimatickou změnu, protože může být základním důvodem pro možná 
nedorozumění. 
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Klimatická zm ěna je v zásadě nejvíce spojena s důsledky v oblasti … 

  Ano 
Životní prostředí 57 % 

Ekonomika 7,6 % 

Přijetí politik (strategií, koncepcí) ze strany široké veřejnosti 6,3 % 
Průmysl dodržování 5,7 % 

Bezpečnosti 5,1 % 

Lidského zdraví 3,8 % 

Hodnocení zde ukazují výrazný souhlas, ale některé odchylky viditelné výše lze zmínit 
v následné diskuzi. Odpovědi jsou seřazeny podle potřeby opatření, jejichž cílem je 
přizpůsobit se změně klimatu. 

  Ano 
Zvýšení povědomí mezi zainteresovanými stranami, širokou veřejností a 
politiky 

61,4 % 

Klást větší důraz na výzkum klimatické změny a způsobů jejího 
zmírňování 

46,2 % 

Větší důraz na morální zásady zainteresovaných stran, veřejnosti a 
politik ů 

40,5 % 

Lepší regulace (zákony, předpisy, normy, atd.) 39,9 % 

Sjednocení již existujícího výzkumu klimatické změny a způsobu jejího 
zmírňování 

39,2 % 

Zlepšení dialogu mezi zainteresovanými stranami 36,7 % 
Zapojení široké veřejnosti do debaty 32,9 % 

Vnější ekonomické pobídky 17,7 % 

Nejvýraznější rozdíly jsou založeny na odlišné úrovni vzdělání a pohledů na výzkum 
jako důležitý faktor pro adaptaci na klimatickou změnu.  

Aby bylo možné se adaptovat na klimatickou 
změnu je především potřeba (vzdělání) 

Střední škola Vysoká škola 

Větší důraz na morální zásady zainteresovaných 
stran, veřejnosti a politiků 

60,4 % 40 % 

Sjednocení již existujícího výzkumu klimatické 
změny a způsobu jejího zmírňování 

50 % 34,5 % 

Výsledky, ze kterých vyplývá, že lidé s vyšším vzděláním mají tendenci vidět vědu 
jako mnohem méně důležitý faktor v adaptaci, ukazují, že komunikace situace ohledně 
adaptace může být obtížná, pokud lidé s vyšším vzděláním hovoří s lidmi s vyšším vzděláním, 
že věda není příliš důležitá, zatímco lidé se středním vzděláním si myslí, že pro lidi s vyšším 
vzděláním je věda důležitá. 

Výsledky mohou také naznačovat, že lidé s vyšším vzděláním vidí sebe sama jako 
hrající menší roli v adaptaci, což je posíleno v další otázce "Kdo je primárně zodpovědný za 
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adaptaci na klimatickou změnu"  kde lidé s vyšším vzděláním mají tendenci vidět vědce jako 
méně zodpovědné za adaptaci nežli ti se středním vzděláním.  

Aby bylo možné se adaptovat na 
klimatickou změnu je především 
potřeba (pohlaví/věk) 

Muži Ženy 20-35 36 - 45 46-55 56 + 

Ekonomické pobídky 10,8 % 30,4 % 14 % 16,4 % 16,1 % 31,8 % 

Vysvětlení, proč zde jsou tyto rozdíly, je složité. Výsledky ukazují na to, že tyto 
odpovědi jsou v linii s rozdíly u odpovědí na otázky "Jaké etické a morální principy by měly 
být zohledněny v rámci adaptace na klimatickou změnu " v případě, že se jedná o otázky 
ohledně rozvrstvení spravedlnosti. Spíše negativní postoj k negativnímu postoji k vnějším 
ekonomickým pobídkám v České republice může být způsobem v důsledku negativních 
zkušeností s fotovoltaikou.1  

Kdo je primárn ě zodpovědný za adaptaci na klimatickou změnu? 

  Ano 
Politici (zákonodárci) 83,5 % 

Úřady (státní správa, samospráva) 43,7 % 

Podniky a podnikatelé 36,7 % 

Vědecká komunita 32,3 % 

Obce 30,4 % 

Lokální komunity 28,5 % 

Zde je zajímavá distribuce založená na tom, který ze sektorů reprezentanti zastupují, 
zvláště když se jedná o to, zda respondenti vidí svou vlastní skupinu jako zodpovědnou nebo 
ne. 

Kdo je primárn ě zodpovědný za 
adaptaci na klimatickou změnu 

Veřejný 
sektor 

Soukromý 
sektor 

Nevládní 
organizace 

Politici (Zákonodárci) 94,1 % 71,4 % 84,5 % 

Úřady (státní správa, samospráva) 41,2 % 50 % 45,4 % 

Podniky a podnikatelé 38,2 % 14,3 % 37,1 % 

Vědecká komunita 47,1 % 7,1 % 30,9 % 

Obce 17,6 % 35,7 % 34 % 

Lokální komunity 26,5 % 35,7 % 26,8 % 

Mezi těmi, kdo jsou ze soukromého sektoru, jenom 14,3% vidí podnikatele jako 
zodpovědné za adaptaci na klimatickou změnu. Zatímco jen 17,6% lidí působící ve veřejném 
sektoru vidí obce jako zodpovědné. 

                                                 
1 viz Martin Sedlák, “Cloudy skies over Czech photovoltaics”, 01 Oct 2014, on Energy Transition 

http://energytransition.de/2014/10/cloudy-skies-over-czech-photovoltaics/, accessed 16 Sept 2015 
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Který z následujících vnějších trendů podle Vás nejvíce ovlivní adaptační strategie na 
klimatickou změnu? 

  Ano 
Zvýšení důrazu na udržitelnost 57,6 % 

Sjednocení politik a postupů napříč ministerstvy 39,9 % 

Posilování občanské společnosti 36,7 % 

Prudké technologické změny 34,8 % 

Internacionalizace. (Zvyšování vlivu nadnárod. a mezinárod. institucí) 29,1 % 

Liberalismus. (Důraz na osobní svobodu jako základní hodnotu) 12 % 

Výsledky hodnocení dopadů trendů nejsou překvapivé. A pro celý dotazník nejsou 
příliš informativní. Nicméně, menší víra v liberalismus je důležitým poznatkem s ohledem na 
to, že dobře zapadá do víry, že politici jsou pro adaptaci důležití, spolu s integrací politik. 
V tomto nastavení může být zajímavé komentovat, že „US Tea Party movement“ právě začalo 
kampaň pro solární energii. 2 

Jaké jsou podle Vás nejdůležitější politické cíle lokální adaptační strategie? 

  Ano 
Vytvářet nové cesty komunikace a společného řešení problému mezi aktéry 43 % 
Přizvat všechny zainteresované strany a využívat nové způsoby vyjednávání 41,8 % 
Při hledání řešení problémů vzít v potaz všechny úhly pohledu 40,5 % 
Vytvářet srozumitelné vědecké podklady pro odpovědné osoby 38 % 
Posouzení kladů a záporů technologických inovací 32,3 % 
Zahájit tvorbu nových politik (strategií, koncepcí) 31 % 
Iniciovat další zkoumání problémů z nových perspektiv 21,5 % 
Umožnit přidávání nových možností při tvorb ě politik skrze otevřenost 
procesu 

20,9 % 

Přidání těchto otázek bylo založeno na literatuře ohledně technologického hodnocení, 
avšak na základě získaných výsledků nelze vyvozovat žádné závěry.3  

Klimatická zm ěna musí být hodnocena z následující časové perspektivy 

  Ano 
Krátkodobá perspektiva (1 až 5 let) 18,4 % 

Střednědobá perspektiva (6 až 25 let) 56,3 % 

Dlouhodobá perspektiva (více než 25 let) 69,6 % 

                                                 
2 Diane Toomey 26 Mars 2015, “Why This Tea Party Leader Is Seeing Green on Solar Energy” Environment 

360, http://e360.yale.edu/feature/debbie _dooley_interview_why_this_tea_party_leader_is_s eeing_ 

green_on_solar_ energy/ 2859/,   accessed 16 Sept 2015 

3 Decker, Michael, and Miltos Ladikas, eds. 2004. Bridges between Science, Society and Policy: Technology 
Assessment - Methods and Impacts. Berlin: Springer. 
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Výběr časového rámce je důležitým kritériem.4 Zdá se, že žádné z vedlejších 
proměnných neovlivnily distribuci odpovědí. Nicméně jsou zde zajímavé charakteristiky těch, 
kdo preferují kratší časové rámce před dlouhodobějšími.  

Ve srovnání se zbytkem respondentů – ti, kdo favorizovali krátkodobý rámec: 

−  byli více nakloněni k tomu, že pro zmírnění klimatické změny je důležité snížit 
spotřebu masa a mléčných produktů 

−  byli více nakloněni tomu, že ekonomické pobídky jsou důležité pro adaptaci 
−  byli více nakloněni tomu, že místní komunity jsou zodpovědné za přizpůsobení se 
−  byli více nakloněni tomu, že spravedlnost mezi bohatými a chudými a 

mezigenerační rozdíl je důležitý 
−  byli více nakloněni tomu, že udržitelnost a bezpečnost jsou důležité pro 

přizpůsobení se 
−  byli více nakloněni tomu, že MAS je důležitá pro přizpůsobení se. 

 

Ve srovnání se zbytkem respondentů – ti, kdo favorizovali střednědobý rámec: 

−  byli více nakloněni k posouzení přizpůsobení na úrovních místních a konkrétních 
aplikací 

−  byli více nakloněni tomu, že ekonomické pobídky jsou důležité pro adaptaci 
−  byli méně nakloněni k posouzení přizpůsobení se v dlouhodobém horizontu 
−  byli více nakloněni tomu, že mezigenerační rozdíl je důležitý 
−  byli méně ochotni vidět základní hodnotu životního prostředí jako důležitou 
−  byli více nakloněni tomu, že nedostatek lidských zdrojů je překážka v práci MAS. 

 

Ve srovnání se zbytkem respondentů – ti, kdo favorizovali dlouhodobý rámec: 

−  byli více nakloněni k posouzení přizpůsobení na principiální a obecné úrovni 
−  byli více nakloněni vidět integrace již existujícího výzkumu podle potřeby, 

především pro přizpůsobení 
−  byli více nakloněni k tomu, že místní komunity a obce jsou zodpovědné za 

přizpůsobení 
−  byli méně nakloněni posoudit přizpůsobení ve střednědobém horizontu 
−  byli více nakloněni vidět udržitelnost, životní prostředí a hospodářství jako důležité 

nejistoty k přizpůsobení 

Výsledný obraz je daleko od toho, aby byl koherentní, ale některé indikátory se od 
výsledků odlišují. Jedná se především o spolehnutí na distribuci spravedlnosti u těch, kdo 
prosazují krátké nebo průměrné časové intervaly. A také odpovědi ohledně vnějších 
ekonomických pobídek. 

 

 

                                                 
4 Levasseur, Annie. 2015. “Climate Change.” In Life Cycle Impact Assessment, edited by Michael Z. Hauschild 
and Mark A.J. Huijbregts, 39–50. LCA Compendium - the Complete World of Life Cycle Assessment. 
Dordrecht: Springer, p. 42 
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Jaké etické a morální principy by měly být zohledněny v rámci adaptace na klimatickou 
změnu 

  Ano 
Nedotknutelnost hodnoty lidského života 63,9 % 

Nedotknutelnost hodnoty životního prostředí 62,7 % 

Nedotknutelnost hodnoty života zvířat 39,2 % 

Spravedlnost napříč generacemi 34,2 % 

Spravedlnost mezi bohatými a chudými 27,8 % 

Svoboda 20,9 % 

Demokracie a koncentrace moci 14,6 % 

Již byly zmíněny etické otázky. Ženy uvažují o spravedlnosti mezi bohatými a 
chudými více, než muži, a muži mají tendenci vidět jako důležitější nedotknutelnost hodnoty 
života lidí, zvířat a životního prostředí. Respondenti se středním vzděláním mají tendenci 
vidět jako důležitější nedotknutelnost hodnoty života lidí, zvířat, životního prostředí než 
respondenti s vysokoškolským vzděláním.  

Obecně platí, že lidé, kteří vidí jako důležité nedotknutelnost hodnoty života lidí, vidí 
jako důležité i hodnotu zvířat a životního prostředí a naopak. 

Ti, kteří vidí snížení spotřeby mléčných výrobků a hovězího masa jako důležité pro 
zmírnění klimatické změny, mají sklon vnímat rozdíl napříč generacemi jako důležitější. 

Ti, kteří považují bezúhonnost nebo nedotknutelnost hodnoty života lidí, jako 
důležitou hodnotu, mají tendenci častěji vidět zvýšení povědomí veřejnosti, zainteresovaných 
stran a politiků, jako nejvýznamnější akci pro přizpůsobení. 

Ti, kteří považují bezúhonnost nebo nedotknutelnost hodnoty životního prostředí jako 
stejně důležité, mají tendenci častěji vidět, že nejdůležitějším cílem je iniciovat další 
zkoumání problémů z nových perspektiv. 

Jak bylo uvedeno výše, obavy o distributivní spravedlnosti (mezigenerační / bohatí / 
chudí), mají tendenci být častěji mezi těmi, kdo posuzují změnu klimatu v krátkodobém a 
střednědobém horizontu. A nedotknutelnost hodnoty života zvířat je méně znepokojující mezi 
těmi, kteří upřednostňují střednědobý výhled. 

Nedotknutelnost hodnoty života zvířat je velmi důležitým problémem pro ty, kteří vidí 
zdraví zvířat, nedotknutelnost životního prostředí a - poněkud překvapivě - také obchod jako 
hlavní nejistoty spojené s adaptací. 

Mezi těmi, kdo vidí svobodu jako důležitý etický problém, existuje tendence vidět 
soukromí jako hlavní nejistotu spojenou s adaptací. 

Ti, kteří vidí spravedlnost mezi bohatými a chudými jako důležitou, mají tendenci 
vidět jako důležitou také spravedlnost napříč generacemi. Dále mají tendenci si myslet, že 
MAS nezapojuje širokou škálu zainteresovaných stran. Mají také negativní názor na kvalitu 
MAS obecně, s výjimkou její schopnosti přispívat k adaptaci. 



 

15 

 

Rizika plynoucí z adaptace na klimatickou změnu lze nejlépe charakterizovat: 

Nevíme, jaké nejistoty v sobě klimatická změna skrývá 26,6 % 
Stále existují oblasti se značnými nejistotami 25,9 % 
Znalosti o klimatické změně jsou stále nejasné a příliš komplikované pro 
popis 

24,1 % 

Rizika spojená s klimatickou změnou jsou dobře známa 10,1 % 
Výhody klimatické změny jsou dobře známy 0,6 % 

Neexistují žádné výhody spojené s klimatickou změnou 0,6 % 

Bez odpovědi 12 % 

Ani jedna z otázek ohledně rizika nebo nejistot adaptace nevypovídá o spojení 
s ostatními odpověďmi.  

Úroveň současného poznání o možnostech adaptace na klimatickou změnu: 

Postrádáme zásadní znalosti jak o rizicích, tak o výhodách 48,7 % 
Máme dostatečnou znalost o rizicích, ale o výhodách toho moc nevíme 26,6 % 
Máme dostatečnou znalost o výhodách, ale o rizicích toho mnoho nevíme 10,8 % 
Máme dostatečné znalosti o výhodách i rizicích 8,9 % 

Bez odpovědi 5,1 % 

Nejistoty ohledně adaptace na klimatickou změnu jsou svázány především s: 

  Ano 
Životním prostředím 74,1 % 

Lidským zdravím 51,9 % 

Ekonomikou 47,5 % 

Udržitelností 36,1 % 

Postojem občanů 32,9 % 

Zdravím zvířat 26,6 % 

Etikou a morálkou 25,3 % 

Bezpečností 21,5 % 

Regulacemi a postupy 20,9 % 

Zneužitím pro vojenské účely 13,9 % 

Návratem investic 7,6 % 

Výhodami z výrobků 4,4 % 

Obchodem 4,4 % 

Soukromím 3,8 % 

Viděno v kontextu vedlejších proměnných (věk, …) dosažené vzdělání je spojeno 
s nejistotami ohledně lidského zdraví. Až 70,8% respondentů se středoškolským vzděláním 
vidí lidské zdraví jako důležité. To je o mnoho více nežli 43,6% respondentů s 
vysokoškolským vzděláním.  
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Vedlejší proměnná "věk" zdá se má svou důležitost v tom, jak lidé vnímají vojenské a 
bezpečnostní otázky, kde starší lidé se těmito nejistotami zaobírají více nežli mladí lidé. 
Naopak mladí lidé se zaobírají více nejistotami spojenými s regulacemi. 

Otázky týkající se místních akčních skupin 

Základním aspektem tohoto dotazníku bylo zjistit do jaké míry je MAS legitimní k 
tomu, co dělá. Legitimita byla rozdělena na vstupní legitimitu, vnitřní legitimitu a výstupní 
legitimitu. Toto rozdělení koresponduje s otázkami v následujícím pořadí: 

 

Vstupní legitimita   
  Do jaké míry si myslíte, že jste schopní podílet se na rozhodování ve 

Vaší MAS?  
  Do jaké míry si myslíte, že je Vaše MAS angažovaná v zajišťování co 

nejširší škály pohledů zainteresovaných stran do rozhodování?  

 Účastní se podle Vás lidé aktivně na dění ve Vaší MAS?  
  Co považujete za překážky (pokud nějaké jsou) pro Vaše zapojení do 

aktivit Vaši MAS? 
Vnit řní legitimita   

  Do jaké míry si myslíte, že rozhodovací procesy v MAS poskytují 
spravedlivé podmínky pro zapojení všech zainteresovaných stran? 

  Do jaké míry jaké míry si myslíte, že rozhodnutí ve Vaši MAS jsou 
založena na efektivní výměně argumentů mezi účastníky? 

  Do jaké míry jste obvykle schopní získat informace ohledně řešených 
témat ve Vaši MAS? 

  Do jaké míry si myslíte, že je Vaše MAS odpovědná veřejnosti za svá 
rozhodnutí? 

Výstupní legitimita   

  Do jaké míry jsou rozhodnutí MAS výhodná pro Vaši organizaci? 

  Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v MAS zlepší lokální 
přístupy k adaptaci na klimatickou změnu? 

Analýza s ohledem na toto rozdělení je prezentovaná na konci dokumentu. Odpovědi 
ohledně MAS jsou rozděleny do klastrů. Pokud má někdo pozitivní pohled na jeden aspekt, 
pak má tento člověk pozitivní pohled na ostatní aspekty MAS. A naopak pokud někdo vnímá 
některý z faktorů jako bariéru, pak ostatní faktory vnímá také jako bariéry. Nicméně, 
neexistují zde žádné důkazy spojení mezi negativními a pozitivními postoji v rámci MAS.  

Výše uvedené lze ilustrovat na těch odpovědích, které byly označeny "do velké míry" 
(tedy pozitivní) versus velmi málo/do malé míry (negativní) u otázky "Do jaké míry si 
myslíte, že jste schopní podílet se na rozhodování ve Vaší MAS?" a u otázky " Do jaké míry 
si myslíte, že je Vaše MAS angažovaná v zajišťování co nejširší škály pohledů 
zainteresovaných stran do rozhodování? " 

 



 

17 

 

Do jaké míry si myslíte, že je Vaše MAS angažovaná v zajišťování co nejširší škály 
pohledů zainteresovaných stran do rozhodování? 

  Procenta (všechny) Procenta (pozitivní)  Procenta (negativní)  
(N = 58) (N = 44) 

Bez odpovědi 3,8 % 0 % 11,4 % 

Velmi nízká míra 5,7 % 0 % 22,7 % 

Nízký rozsah 18,4 % 6,9 % 36,4 % 

Střední rozsah 35,4 % 22,4 % 22,7 % 

Vysoký rozsah 27,8 % 41,4 % 6,8 % 

Velmi vysoký rozsah 8,9 % 29,3 % 0 % 

N znamená počet respondentů, kteří odpověděli kladně nebo záporně na otázku "Do 
jaké míry si myslíte, že jste schopní podílet se na rozhodování ve Vaší MAS? Znamená to 
tedy, že 58 lidí odpovědělo na otázku pozitivně a z těchto 58 lidí 6,9 % odpovědělo na otázku 
„Do jaké míry si myslíte, že je Vaše MAS angažovaná v zajišťování co nejširší škály 
pohledů zainteresovaných stran do rozhodování?“ na škále hodnocením „nízký“, 22,4 % 
střední, apod. 

Menšina má obecně negativní postoj k MAS. Jedna z důležitých otázek je, zda existují 
výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Jak je zmíněno v Pechtová a Bouchalová5, 
existuje znatelný rozdíl mezi staršími a novějšími MAS v tom, jak jsou vnímány a jak si 
myslí, že jsou efektivní. Shrnujeme-li jednotlivé aspekty demokracie, legitimity a participace 
v MAS, pak zde jsou rozdíly. MAS ve Středočeském kraji se umístila nízko ohledně vstupní 
legitimity (zainteresované strany, účastníci, bariéry) zatímco MAS v Královéhradeckém kraji 
a v Ústeckém kraji se naopak umístila vysoko. Když se jedná o odlišné typy bariér, pak MAS 
v Jihomoravském kraji vnímá, že existují bariéry - kromě nedostatku povědomí a dostupnosti 
informací také ohledně adaptace. 

Všechny regiony kladně hodnotily procedurální - vnitřní aspekty jako je diskuze, 
možnost ovlivnit přístup k informacím a odpovědnost. Hodnocení je tedy znatelně lepší než v 
případě vstupní legitimity.  

Ve výstupní legitimitě, pokud jsou rozhodnutí MAS přínosná pro kraje, pak jsou kraje 
hodnoceny jako pozitivní. Nicméně jsou zde rozdíly v průměrně pozitivním přístupu 
Pardubického kraje až po velice pozitivní hodnocení v Královehradeckém kraji. 

Co se týče otázky, zda může MAS přispět k adaptaci, pak rozdíly v regionech jsou 
vždy v rámci průměru. 

                                                 
5 Pechrová, M., and K. Boukalová. 2015. “Differences Among Czech Local Action Groups In Using Selected 

Principles Of Leader*.” Scientia Agriculturae Bohemica 46 (1): 41–48. 
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Do jaké míry si myslíte, že jste schopní podílet se na rozhodování ve Vaší MAS? 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 5 3,2 % 

Velmi málo 19 12 % 

Málo 27 17,1 % 

Ani málo ani mnoho 47 29,7 % 

Mnoho 38 24,1 % 

Velmi mnoho 22 13,9 % 

Celkem 158 100 % 

Odpovědi na tuto otázku jsou slabě propojeny s tím, kde lidé žijí. Lidé žijící v městech 
mají tendence vidět sebe sama jako participující mnohem méně než lidé žijící na vesnici.  

Do jaké míry si myslíte, že je Vaše MAS angažovaná v zajišťování co nejširší škály 
pohledů zainteresovaných stran do rozhodování? 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 6 3,8 % 

Velmi málo 9 5,7 % 

Málo 29 18,4 % 

Ani málo ani mnoho 56 35,4 % 

Mnoho 44 27,8 % 

Velmi mnoho 14 8,9 % 

Celkem 158 100 % 

Odpovědi na tuto odpověď nejsou propojeny k vedlejším proměnným, ale jsou slabě 
propojeny pouze s jednou otázkou v dotazníku. Lidé, kteří si myslí, že spravedlnost mezi 
bohatými a chudými je důležitá, mají tendenci si myslet, že inkluze zainteresovaných stran se 
děje na menší úrovni.  

Je Vaše MAS odhodlána zajistit 
širokou škálu zainteresovaných 
stran? 

Ano, v oblasti 
spravedlnosti mezi 

bohatými a chudými 
(N = 44) 

Ne, v oblasti 
spravedlnosti mezi 

bohatými a chudými 
(N = 114) 

Bez odpovědi 6,8 % 2,6 % 

Velmi málo 13,6 % 2,6 % 

Málo 22,7 % 16,7 % 

Ani málo, ani mnoho 29,5 % 37,7 % 

Mnoho 22,7 % 29,8 % 

Velmi mnoho 4,5 % 10,5 % 
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Účastní se podle Vás lidé aktivně na dění ve Vaší MAS? 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 5 3,2 % 

Ano 85 53,8 % 

Ne 43 27,2 % 

Nevím 25 15,8 % 

Celkem 158 100 % 

Ani pro tuto otázku není možno nalézt spojení s vedlejšími proměnnými, nicméně 
odpovědi vypadají, že jsou propojeny s odpověďmi na otázku, zda jíst nebo nejíst hovězí a 
mléčné produkty. 

Účastní se podle Vás lidé aktivně na dění ve Vaší MAS? 

Rozhodně souhlasím s redukcí hovězího masa jako strategií pro zmírnění 23,5 % 

Souhlasím s redukcí hovězího masa jako strategií pro zmírnění 42,3 % 
Ani souhlas ani nesouhlas s redukcí hovězího masa jako strategií pro 
zmírnění 

59,6 % 

Nesouhlasím s redukcí hovězího masa jako strategií pro zmírnění 59,5 % 
Rozhodně nesouhlasím s redukcí hovězího masa jako strategií pro 
zmírnění 

88,2 % 

Lidé, kteří vnímají omezování hovězího a mléčných produktů jako mitigační strategie, 
jsou více skeptičtí ke svým MAS. Existuje zde tendence pro tyto skupiny, že hodnotí svou 
MAS více negativně. Nicméně, celkový počet lidí, kteří takto odpověděli je spíše nízký a 
jedná se tak pouze o malý náznak.  

Co považujete za překážky (pokud nějaké jsou) pro Vaše zapojení do aktivit Vaši MAS?  

 Překážka 
 Bez odpovědi Žádná  Malá  Střední Velká  

Nedostatek finančních zdrojů 13,3 % 8,9 % 17,7 % 31 % 29,1 % 

Nedostatek povědomí a 
nedostupnost informací ohledně 
adaptace 

12 % 6,3 % 17,7 % 42,4 % 21,5 % 

Neporozumění dopadům 
klimatické změny 

13,9 % 7 % 20,9 % 41,1 % 17,1 % 

Nedostatek personálu (lidských 
zdrojů) 

17,1 % 9,5 % 20,3 % 33,5 % 19,6 % 

Nedostatek času 15,2 % 7,6 % 25,9 % 28,5 % 22,8 % 

Jak je vysvětleno výše, ti, kteří vidí jeden aspekt jako bariéru, mají tendenci hodnotit 
ostatní aspekty také negativně.  
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Do jaké míry si myslíte, že rozhodovací procesy v MAS poskytují spravedlivé podmínky 
pro zapojení všech zainteresovaných stran?  

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 10 6,3 % 

Velmi málo 2 1,3 % 

Málo 12 7,6 % 

Ani málo ani mnoho 31 19,6 % 

Mnoho 82 51,9 % 

Velmi mnoho 21 13,3 % 

Celkem 10 6,3 % 

Co se týče otázky "Do jaké míry si myslíte, že jste schopní podílet se na rozhodování 
ve Vaší MAS?", tak i zde se odpovědi liší podle toho, kde lidé žijí. Lidé žijící ve městě 
hodnotí svou MAS mnohem více negativně než lidé žijící na vesnici.  

Do jaké míry jste obvykle schopní získat informace ohledně řešených témat ve Vaší 
MAS? 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 9 5,7 % 

Velmi málo 2 1,3 % 

Málo 11 7 % 

Ani málo ani mnoho 27 17,1 % 

Mnoho 79 50 % 

Velmi mnoho 30 19 % 

Celkem 158 100 % 

Do jaké míry si myslíte, že je Vaše MAS odpovědná veřejnosti za svá rozhodnutí? 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 10 6,3 % 

Velmi málo 3 1,9 % 

Málo 9 5,7 % 

Ani málo ani mnoho 31 19,6 % 

Mnoho 55 34,8 % 

Velmi mnoho 50 31,6 % 

Celkem 158 100 % 
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Do jaké míry jsou rozhodnutí MAS výhodná pro Vaši organizaci? 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 16 10,1 % 

Velmi málo 4 2,5 % 

Málo 5 3,2 % 

Ani málo ani mnoho 52 32,9 % 

Mnoho 50 31,6 % 

Velmi mnoho 31 19,6 % 

Celkem 158 100 % 

Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci 
na klimatickou změnu? 

  Četnost Procenta 
Bez odpovědi 10 6,3 % 

Velmi málo 5 3,2 % 

Málo 28 17,7 % 

Ani málo ani mnoho 63 39,9 % 

Mnoho 42 26,6 % 

Velmi mnoho 10 6,3 % 

Celkem 158 100 % 

Ti, kteří vidí MAS jako potenciál pro adaptaci, zároveň vnímají MAS v pozitivním 
světle, zatímco městské oblasti jsou v tomto pohledu více negativní než lidé žijící na vesnici. 
Zde jsou zajímavá některá rozdělení, která mohou být zdůrazněna. Tato jsou zmíněna níže.  

Následující tabulky ukazují procentuální rozvrstvení odpovědí na otázku vlevo u těch 
respondentů, kteří odpověděli „siln ě souhlasím“ nebo „souhlasím“ na otázku v tabulce vpravo 
nahoře. Aniž by se jednalo o signifikantní jevy, rozvrstvení jsou i tak zajímavé, protože 
ukazují, že ti kdo vnímají problém v MAS i přesto vnímají MAS jako součást rozhodování. 
Tendence není zcela jasná, ale je dobré tabulky níže vzít v potaz pro budoucí diskuze. 

 Proces přizpůsobení se 
změně klimatu bude mít 

velký význam pro svou obec 
Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v MAS 
zlepší lokální přístupy k adaptaci na klimatickou změnu? 

Silně souhlasím / souhlasím 

Velmi málo 29,4 % 

Středně 34,5 % 

Velmi mnoho 59,7 % 
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 Prostřednictvím adaptace na 
klimatickou změnu lze budovat 
resilienci (odolnost) místních 

komunit 
Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v 
MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

Silně souhlasím / souhlasím 

Velmi málo 66,7 % 

Středně 47,6 % 

Velmi mnoho 75 % 

 

 Proces zmírňování klimatické 
změny vytvoří nová pracovní 
místa 

 
Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v 
MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

Silně souhlasím / souhlasím 

Velmi málo 36,4 % 

Středně 33,3 % 

Velmi mnoho 51,2 % 

 

 Život v mé obci budou stále více 
zatěžovat období sucha 

 
Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v 
MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

Silně souhlasím / souhlasím 

Velmi málo 51,5 % 

Středně 65,1 % 

Velmi mnoho 65,4 % 
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 Život v mé obci budou stále 
více ovlivňovat povodně  
 

Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v 
MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

Silně souhlasím / souhlasím 

Velmi málo 42,5 % 

Středně 34,9 % 

Velmi mnoho 47,3 % 

 

 Tradi ční česká zima během 
několika příštích let zmizí 
 

Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v 
MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

Silně souhlasím / souhlasím 

Velmi málo 48,5 % 

Středně 61,9 % 

Velmi mnoho 73,1 % 

 

 

V udržitelné společnosti musí 
všechny budovy vyžadovat tak 
málo energie, jak jen to bude 
možné 

Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v 
MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

Silně souhlasím / souhlasím 

Velmi málo 84,9 % 

Středně 82,5 % 

Velmi mnoho 90,4 % 
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Pro zmírnění klimatické změny 
je důležité snížit spotřebu masa 
a mléčných produktů 

Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v 
MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

Silně souhlasím / souhlasím 

Velmi málo 33,4 % 

Středně 23,8 % 

Velmi mnoho 25 % 

Zde vidíme výjimku ve výsledcích, která je konzistentní s předchozími výsledky 
ohledně otázky týkající se mitigace a hovězího 

 

Veřejné prostředky by neměly 
být investovány do projektů, 
které zvyšují spotřebu fosilních 
paliv 

Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v 
MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

Silně souhlasím / souhlasím 

Velmi málo 63,6 % 

Středně 66,7 % 

Velmi mnoho 78,8 % 

Pokud se jedná o nutné aktivity pro adaptaci, pak zde není jasné spojení, ale je zde 
zajímavé rozdělení. Obecně, ti, kdo vidí MAS jako důležité pro adaptaci, si také myslí, že 
každý další problém je důležitý pro ostatní skupiny, jen s výjimkou pro odpověď "  Zvýšení 
povědomí mezi zainteresovanými stranami, širokou veřejností a politiky " 
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 Do jaké míry si myslíte, že 
výsledky Vaší práce v MAS 
zlepší lokální přístupy k 
adaptaci na klimatickou 
změnu? 

S cílem přizpůsobit se změně klimatu jsou odpovědi 
takové, jaké jsou v první řadě zapotřebí následující 
opatření 

Velmi 
málo 

Středně Velmi 
mnoho 

Další výzkum 36,4 % 42,9 % 55,8 % 

Integrace výzkumu 36,4 % 36,5 % 44,2 % 

Lepší dialog mezi zúčastněnými stranami 21,2 % 36,5 % 40,4 % 

Lepší regulace 33,3 % 42,9 % 34,6 % 

Zapojení veřejnosti 27,3 % 27 % 36,5 % 

Zvýšené povědomí 54,5 % 60,3 % 37,3 % 

Silnější morální postoj 45,5 % 46 % 28,8 % 

Ekonomické pobídky 15,2 % 7,9 % 30,8 % 

Zde je také slabší tendence vidět lokální komunity a obce jako zodpovědné za adaptaci 
mezi těmi, kdo vidí MAS jako důležitý prostředek pro adaptaci.  

 

Do jaké míry si myslíte, že 
výsledky Vaší práce v MAS 
zlepší lokální přístupy k 
adaptaci na klimatickou 
změnu? 

Kdo je primárn ě odpovědný za přizpůsobení se změně 
klimatu 

Velmi 
málo 

Středně Velmi 
mnoho 

Politici 84,8 % 81 % 86,5 % 

Byrokracie 42,4 % 49,2 % 34,6 % 

Firmy 42,4 % 39,7 % 34,6 % 

Vědecká komunita 33,3 % 33,3 % 32,7 % 

Obce 24,2 % 25,4 % 42,3 % 

Místní komunity 27,3 % 25,4 % 36,5 % 

Abychom ilustrovali znovu se objevující skutečnost, kterou je tendence hodnotit MAS 
vysoko ve všech ohledech, pokud je takto hodnocen alespoň jeden z nich, pak je níže 
prezentováno odlišné hodnocení aspektů specifičtěji: 
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Do jaké míry si myslíte, že 
výsledky Vaší práce v MAS 
zlepší lokální přístupy k 
adaptaci na klimatickou 
změnu? 

 Velmi 
málo 

Středně Velmi 
mnoho 

Do jaké míry si myslíte, že jste schopní podílet se na 
rozhodování ve Vaší MAS?  

21,3 % 34,9 % 53,9 % 

Do jaké míry si myslíte, že je Vaše MAS angažovaná v 
zajišťování co nejširší škály pohledů zainteresovaných 
stran do rozhodování? (vysoká/velmi vysoká) 

27,2 % 34,9 % 50 % 

Účastní se podle Vás lidé aktivně na dění ve Vaší 
MAS? (ano) 

33,3 % 58,7 % 65,4 % 

Do jaké míry si myslíte, že rozhodovací procesy v MAS 
poskytují spravedlivé podmínky pro zapojení všech 
zainteresovaných stran? 

60,6 % 69,8 % 80,8 % 

Do jaké míry si myslíte, že rozhodnutí ve Vaši MAS 
jsou založeny na efektivní výměně argumentů mezi 
účastníky? 

54,6 % 71,4 % 77 % 

Do jaké míry jste obvykle schopní získat informace 
ohledně řešených témat ve Vaši MAS? 

54,5 % 73 % 84,6 % 

Do jaké míry si myslíte, že je Vaše MAS odpovědná 
veřejnosti za svá rozhodnutí? 

51,6 % 76,2 % 76,9 % 

Do jaké míry jsou rozhodnutí MAS výhodná pro Vaši 
organizaci? 

42,5 % 47,6 % 69,3 % 

Ačkoliv zde nejsou jasné poznatky ohledně vnímaných bariér, tak tendence pro ty, kdo 
vidí jen minimum bariér, vnímají MAS jako pohotového kandidáta pro implementaci 
adaptačních opatření.  
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Do jaké míry si myslíte, že 
výsledky Vaší práce v MAS 
zlepší lokální přístupy k 
adaptaci na klimatickou 
změnu? 

Co považujete za překážky (pokud nějaké jsou) pro 
Vaše zapojení do aktivit Vaši MAS? 

Velmi 
málo 

Středně Velmi 
mnoho 

Nedostatek finančních zdrojů 34,4 % 23,8 % 27 % 

Nedostatek povědomí a nedostupnost informací ohledně 
adaptace 

18 % 26,9 % 28,8 % 

Neporozumění dopadům klimatické změny 15,2 % 31,7 % 36,5 % 

Nedostatek personálu (lidských zdrojů) 27,3 % 31,7 % 34,6 % 

Nedostatek času 21,2 % 34,9 % 44,3 % 

Existuje mnoho způsobů, jak interpretovat výsledky MAS jako prostředníka pro 
adaptaci na lokální úrovni. Hlavní zájem této zprávy je informovat MAS a veřejnost o rozsahu 
možných propojení a možných výzev.  

Není překvapením, že ti, kdo vnímají MAS pozitivně si také myslí, že MAS je 
důležitější pro adaptaci nežli lidé, kteří mají na MAS negativní pohled. Nicméně i takto je 
nutno tyto poznatky pojmenovat a věnovat se jim. A obecně je dobře, že na vesnici je MAS 
vnímána pozitivněji než ve městech. Zároveň je však MAS členem širšího politického 
prostředí, kde jednotlivá rozhodnutí mají často větší váhu. 

Legitimita 

Z výsledků odpovědí ohledně legitimity, lze sestavit následný obraz: 
 

Vstupní legitimita 
Nízká / 

velmi nízká 
Střední Vysoká / velmi 

vysoká 

Do jaké míry si myslíte, že jste schopní podílet se 
na rozhodování ve Vaší MAS? 

29,1 % 29,7 % 38 % 

Do jaké míry si myslíte, že je Vaše MAS 
angažovaná v zajišťování co nejširší škály 
pohledů zainteresovaných stran do 
rozhodování? 

24,1 % 35,4 % 36,7 % 
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Účastní se podle Vás lidé aktivně na dění ve Vaší 
MAS? 

Ne Ano, 
27,2 % 53,8 % 

 

 Překážka 
Co považujete za překážky (pokud nějaké jsou) 
pro Vaše zapojení do aktivit Vaši MAS? 

Žádná  Malá  Střední Velká  

Nedostatek finančních zdrojů 29,1 % 31 % 17,7 % 8,9 % 
Nedostatek povědomí a nedostupnost informací 
ohledně adaptace 

21,5 % 42,4 % 17,7 % 6,3 % 

Neporozumění dopadům klimatické změny 17,1 % 41,1 % 20,9 % 7 % 
Nedostatek personálu (lidských zdrojů) 19,6 % 33,5 % 20,3 % 9,5 % 
Nedostatek času 22,8 % 28,5 % 25,9 % 7,6 % 
 

 

Vnit řní legitimita Nízká / 
velmi nízká 

Střední Vysoká / velmi 
vysoká 

Do jaké míry si myslíte, že rozhodovací procesy 
v MAS poskytují spravedlivé podmínky pro 
zapojení všech zainteresovaných stran? 

6,9 % 19 % 77,8 % 

Do jaké míry jaké míry si myslíte, že rozhodnutí 
ve Vaši MAS jsou založeny na efektivní výměně 
argumentů mezi účastníky? 

8,9 % 19,6 % 65,2 % 

Do jaké míry jste obvykle schopní získat 
informace ohledně řešených témat ve Vaši 
MAS? 

8,3 % 17,1 % 69 % 

Do jaké míry si myslíte, že je Vaše MAS 
odpovědná veřejnosti za svá rozhodnutí? 

7,6 % 19,6 % 66,4 % 
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Výstupní legitimita Nízká / 
velmi nízká 

Střední Vysoká / velmi 
vysoká 

Do jaké míry jsou rozhodnutí MAS výhodná pro 
Vaši organizaci? 

5,7 % 32,9 % 51,2 % 

Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v 
MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

20,9 % 39,9 % 32,9 % 

Podle Ellen-Marie Forsberg vstupní legitimita odkazuje na legitimitu podílení se na 
rozvojovém procesu, vnitřní legitimita odkazuje k nastavení rozvojovému procesu a výstupní 
legitimita odkazuje ke kvalitě výstupu rozvojového procesu.6  

Pro vstupní legitimitu jsou výsledky studie částečně šokující. Jak míra participace, tak 
postoj k zapojení ostatních zainteresovaných stran do MAS, je na nízké úrovni. Jen pouze 
málo nad 50% těch, kdo odpověděli na otázku, tvrdí, že správní lidé se účastní jednání na 
úrovni lokální MAS a majorita si myslí, že všech pět bariér se zde vyskytuje minimálně v 
"průměrné" úrovni. 

Uvnitř MAS je situace poněkud jiná. Více než dvě třetiny vnímají pozitivně diskuze, 
pohyb informací a kvalitu argumentů - stejně jako odpovědnost vůči veřejnosti. Méně než 
10% vnímá tyto aspekty negativně. Pokud bychom odstranili respondenty z velkých měst, pak 
by nám vyšly ještě pozitivnější výsledky pro všechny odpovědi s výjimkou otázky "Do jaké 
míry si myslíte, že rozhodovací procesy v MAS poskytují spravedlivé podmínky pro zapojení 
všech zainteresovaných stran?" Ačkoliv, to nemění stav vstupní legitimity.  

Vyloučení větších měst neznamená změnu výstupní legitimity. Jak můžeme vidět, 
uvedené výsledky jsou o něco lepší, speciálně v případě MAS jako agenta pro adaptaci.  

Výstupní legitimita (větší města vyloučeny)  
N = 117 

Nízká / 
velmi 
nízká 

Střední Vysoká / 
velmi 

vysoká 
Do jaké míry si myslíte, že je Vaše MAS odpovědná 
veřejnosti za svá rozhodnutí? 

5,1 % 33,3 % 54,7 % 

Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v 
MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

14,5 % 42,7 % 39,3 % 

Obecně je MAS lepší ve výstupní legitimitě nežli v legitimitě vstupní. Ačkoliv je zde 
velká skupina, která odpověděla "medium" na obě tyto otázky. Je obtížné analyzovat a 
spekulovat, co přesně vedlo respondenty k této odpovědi, ale viděno s odkazem k slabé 
vstupní legitimitě a odpovědím "Střední nebo středně silná“ výstupní legitimitě, může se 
jednat o relevantní ukazatel. 

                                                 
6 Forsberg, Ellen-Marie. 2012. “Applying Instruments for Regional Innovation – Generating Projects or 

Legitimacy?” International Journal of Innovation and Regional Development 4 (5): 430–45. 

doi:10.1504/IJIRD.2012.048995, p. 433 
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Pokud se blíže podíváme na distribuci respondentů u otázky "  Do jaké míry si myslíte, 
že jste schopní podílet se na rozhodování ve Vaší MAS?", pak můžeme vidět toto: 

Do jaké míry si myslíte, že jste schopní podílet se na rozhodování ve Vaší MAS? 

Výstupní legitimita 
Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce v 
MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

Nízká/ 
velmi 
nízká 

Střední Vysoká / 
velmi vysoká 

Velmi nízká / nízká 10,8 % 43,5 % 39,1 % 

Střední 2,1 % 31,9 % 55,4 % 

Vysoká / velmi vysoká 5 % 28,3 % 60 % 

Není zde sice silná závislost, ale tento příklad slouží jako ilustrace vztahu mezi vstupní 
a výstupní legitimitou.  

Vztah k vnitřní legitimitě může být ilustrován také skrze pohled na procentuální 
rozdělení ve stejné skupině, kde jsou respondenti ohodnoceni podle toho, jak hodnotili odlišné 
aspekty vnitřní legitimity skrze možnosti odpovědí "nízká/velmi nízká“. 

Do jaké míry si myslíte, že jste schopní podílet se na rozhodování ve Vaší MAS? ("nízká 
/ velmi nízká") 

 Vnit řní legitimita Nízká / 
velmi 
nízká 

Střední Vysoká / 
velmi vysoká 

Do jaké míry si myslíte, že rozhodovací procesy v 
MAS poskytují spravedlivé podmínky pro zapojení 
všech zainteresovaných stran? 

21,8 % 23,9 % 47,9 % 

Do jaké míry si myslíte, že rozhodnutí ve Vaši MAS 
jsou založeny na efektivní výměně argumentů mezi 
účastníky? 

19,6 % 19,6 % 54,7 % 

Do jaké míry jste obvykle schopní získat informace 
ohledně řešených témat ve Vaši MAS? 

23,9 % 17,4 % 56,5 % 

Do jaké míry si myslíte, že je Vaše MAS odpovědná 
veřejnosti za svá rozhodnutí? 

21,7 % 26,1 % 50 % 

Z výše uvedeného lze usoudit, že i mezi těmi kdo si myslí, že MAS není silná ve 
vstupní legitimitě, stále existuje majorita, která si myslí, že MAS je dobře fungující ohledně 
vnitřní legitimity, ale také, že postoj k vnitřní legitimitě do malé míry ovlivňuje hodnocení 
vnitřní legitimity 
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MAS a adaptace 

Je zde slabý vztah mezi místem bydliště a pohledem na to, zda MAS je nebo není 
agentem pro adaptaci.  

 

Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší 
práce v MAS zlepší lokální přístupy k 
adaptaci na klimatickou změnu? 

Místo bydliště Nízká / 
velmi 
nízká 

Střední Vysoká / velmi 
vysoká 

Všichni 20,5 % 39,9 % 32,9 % 
Samota, malá nebo větší vesnice 12,5 % 41,7 % 39,6 % 
Malé město 18,2 % 48,5 % 33,3 % 
Město 13,9 % 38,9 % 44,4 % 
Krajské nebo hlavní město 40 % 30 % 15 % 

Dále respondenti, kteří hodnotili časový rámec řešení klimatické změny, mají malou 
tendenci vnímat MAS jako vhodnou instituci pro adaptaci.  

 

Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší práce 
v MAS zlepší lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

Časový rámec pro přizpůsobení Nízká / 
velmi nízká 

Střední Vysoká / velmi 
vysoká 

Všichni 20,5 % 39,9 % 32,9 % 

Krátkodobý (ano) 6,9 % 41,4 % 41,3 % 

Střednědobé (ano) 19,1 % 42,7 % 29,2 % 

Dlouhodobé (ano) 19,1 % 38,2 % 38,2 % 

Vezmeme-li v úvahu prohlášení "Proces adaptace na klimatickou změnu bude mít velký 
dopad na mou obec" a vztah MAS k adaptaci, pak výsledky ukazují málo patrný vzájemný 
vztah.  
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Do jaké míry si myslíte, že 
výsledky Vaší práce v MAS zlepší 
lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

Proces přizpůsobení se změně klimatu bude mít velký 
význam pro obec 

Nízká / 
velmi 
nízká 

Střední Vysoká / 
velmi vysoká 

Všichni 20,5 % 39,9 % 32,9 % 

Souhlasím / Silně souhlasím 17,1 % 36,8 % 40,8 % 

Ani nesouhlasím ani souhlasím 21,7 % 48,3 % 23,3 % 

Nesouhlasím / Silně nesouhlasím 31,6 % 31,6 % 26,3 % 

Existuje zde tendence, kde respondenti, kteří vnímají MAS jako důležitou pro adaptaci 
na klimatickou změnu, jsou více interesovaní v samotné otázce adaptace. To podporuje také 
odpovědi na prohlášení "Prostřednictvím adaptace na klimatickou změnu lze budovat 
resilienci (odolnost) místních komunit " 

 

Do jaké míry si myslíte, že 
výsledky Vaší práce v MAS zlepší 
lokální přístupy k adaptaci na 
klimatickou změnu? 

Prostřednictvím adaptace na klimatickou změnu lze 
budovat resilienci (odolnost) místních komunit 

Nízká / 
velmi 
nízká 

Střední Vysoká / 
velmi vysoká 

Všichni 20,5 % 39,9 % 32,9 % 
Souhlasím / Rozhodně souhlasím 22,7 % 30,9 % 40,2 % 

Ani nesouhlasím ani souhlasím 15,3 % 57,7 % 21,1 % 

Nesouhlasím / Rozhodně nesouhlasím N / A N / A N / A 

 

Není možné vysvětlit vysoké procento respondentů, kteří odpověděli "nevím" a další 
synonyma pro nejistotu. Nicméně i zde existuje velká míra nejistoty spojená jak s MAS jako 
agentem pro adaptaci, tak s vírou v možnost lokální adaptace skrze resilienci. Je možné, že 
MAS prosazuje pozitivní ideály úspěšné adaptace na klimatickou změnu jako prostředek jak k 
prosazování důvěry v lokální budování resilience, tak jako jich samých jako důležitého aktéra 
v tomto procesu. Není možné nalézt jakékoliv explicitní normativní základy pro rozdíly mezi 
MAS a adaptací na klimatickou změnu.  

 



 

33 

 

 

Do jaké míry si myslíte, že výsledky Vaší 
práce v MAS zlepší lokální přístupy k 
adaptaci na klimatickou změnu? 

Etický problém Nízká / 
velmi nízká 

Střední Vysoká / velmi 
vysoká 

Všichni 20,5 % 39,9 % 32,9 % 

Spravedlnost mezi bohatými a chudými 15,9 % 38,6 % 31,8 % 

Spravedlnost napříč generacemi 27,8 % 33,3 % 27,6 % 

Nedotknutelnost hodnoty lidského života 20,8 % 42,6 % 28,8 % 

Nedotknutelnost hodnoty života zvířat 19,2 % 40,4 % 36,4 % 

Nedotknutelnost hodnoty životního prostředí 16,1 % 45,2 % 29,1 % 

Demokracie a koncentrace moci 26 % 26,1 % 39,3 % 

Svoboda 21,2 % 36,4 % 39,4 % 

Jak bylo zmíněno výše, pohled na možnosti adaptace se odvíjí podle toho, jak 
respondenti vnímají (negativně/pozitivně) možnosti MAS.  


